
9 de Abri l  de 2016

Nota Chave:

Na atualidade há na Terra aqueles que sabem que o Reino de Deus virá à
existência  pela mediação,  a  inspiração e  a  instrução dos  filhos  dos  homens
que  forjaram  sua  divindade  no  crisol  do  viver  humano  diário;  estes
Conhecedores trabalham hoje ativamente sob a impressão direta do Cristo a
fim  de  conduzir  a  humanidade  da  escuridão  para  a  luz  e  da  morte  para  a
imortalidade.

* * *

Material de Reflexão:

Os  cidadãos  do  Reino  de  Deus  são  todos  aqueles  que  estão  deliberadamente
buscando a luz... este grupo mundial (no corpo ou fora dele) aceita o ensinamento
de que “os filhos dos homens são um”; sabem que a revelação divina é contínua e
sempre nova, e que o Plano divino está se desenvolvendo na Terra.

À Luz da Vontade de Deus, o Cristo tomou certas decisões fundamentais e Se
propôs a implementá-las  em um futuro  relativamente  imediato – a data  exata  de
Sua  vinda  só  é  conhecida  por  Ele  e  por  alguns  de  Seus  colaboradores  mais
antigos; no entanto, esses acontecimentos futuros estão ocultos em certa decisão
fundamental  da  própria  humanidade.  A esta  decisão  se  está  chegando,  mediante
determinadas  novas  tendências  do  pensamento  humano,  como  resultado  de  uma
reação  humana  subjetiva  à  decisão  já  tomada  pelo  Cristo  e  a  Hierarquia
espiritual, a Igreja invisível.

A motivação  deste  reaparecimento  é  cabal  e  está  estabelecida.  É  claramente
percebida  pelo  Cristo.  O  trabalho  que  Ele  iniciou  há  dois  mil  anos  deve  ser
concluído; a nova religião mundial  deve ser inaugurada; as necessidades de uma
humanidade que pede e invoca não podem ser ignoradas; é preciso dar os passos
que  precedem  a  uma  formidável  iniciação  hierárquica  da  qual  o  Cristo  é  o
principal Participante; os eventos sintomáticos do “tempo do fim” não podem ser
postergados.

O Reaparecimento do Cristo

* * *
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Falando esotericamente, o trabalho da Hierarquia é enfocar a divina vontade-para-o-bem
na medida em que afeta a humanidade. O trabalho dos homens de mente espiritual é evocar
essa vontade-para-o-bem na Terra como a máxima expressão possível de boa vontade. A boa
vontade das massas, enfocada em todas as partes das Nações Unidas que estão combatendo
pela liberação do gênero humano e do Novo Grupo de Servidores do Mundo, é suficiente
para invocar a vontade-para-o-bem e só isto é adequado. Este enunciado é importante e lhes
peço que reflitam sobre ele.

A Exteriorização da Hierarquia

* * *

No Oriente há uma antiga lenda que pode ser aplicada hoje e contém a chave da relação
do Cristo e do Buda; diz respeito a um serviço que, segundo a lenda, o Buda prestará ao
Cristo. De maneira simbólica, a lenda conta que quando o Buda alcançou a iluminação e a
experiência na Terra não tinha mais nada a Lhe ensinar, visualizou o futuro em que Seu
Irmão, o Cristo, estaria ativo no Grande Serviço – como era denominado. Assim, para fins
de ajudar o Cristo, Ele deixou para trás (para Seu uso) o que misteriosamente é denominado
de “Suas vestiduras”. Legou e deixou em algum lugar seguro a totalidade de Sua natureza
emocional-intuitiva, que alguns chamam de corpo astral, e a totalidade de Seu conhecimento
e Seu pensamento, chamado de Sua mente ou corpo mental. Diz a lenda que Aquele que
Vem assumirá esses corpos e se mostrarão úteis, complementando o Próprio instrumental
emocional e mental do Cristo e proporcionando a Ele o que necessita como Instrutor tanto
do Oriente como do Ocidente. Ele poderá então contemplar com força e êxito Seu futuro
trabalho e escolher Seus colaboradores. O mandado dado em O Novo Testamento contém
latente algo desta mesma ideia: “Que esta mente esteja convosco como também estava no
Cristo”.

Desta maneira o Cristo, com as energias de amor e sabedoria fusionadas, com a ajuda do
Avatar de Síntese e do Buda e sob a influência do Espírito de Paz e de Equilíbrio, pode
implementar e dirigir as energias que produzirão a vindoura nova civilização. Ele verá se
demonstrar ante Seus olhos a verdadeira ressurreição – a saída do gênero humano da
confinante caverna do materialismo. Assim Ele “verá o trabalho de Sua alma e ficará
satisfeito”.

O Reaparecimento do Cristo

* * *

Há uma lei denominada Lei de Impulso Magnético ou União Polar, que aqui exerce um
papel ativo. Esta lei rege também a relação da alma de um grupo com a alma de outros
grupos. Rege a interação, vital mas ainda não conscientizada como uma potência, entre a
alma do quarto reino da natureza, a humana, e a alma dos três reinos subumanos, e também
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dos três reinos super-humanos. Devido ao papel precípuo que a humanidade tem de exercer
no grande esquema ou Plano de Deus, esta lei será a lei determinante da raça. Contudo, isto
não acontecerá até que a maioria dos seres humanos compreenda algo do que significa atuar
como almas. Então, obedecendo a esta lei, a humanidade atuará como transmissora de luz,
energia e potência espiritual aos reinos subumanos, e constituirá um canal de comunicação
entre “o que está em cima e o que está embaixo”. Tal é o elevado destino que a raça tem
pela frente.

É justo aqui que talvez possa ilustrar melhor esta lei,  e ajudar o nosso trabalho nos
Festivais de Wesak vindouros.

Assim como certos seres humanos, por meio da meditação, da disciplina e do serviço,
muito  definidamente  fizeram um contato  com suas  próprias  almas  e,  em consequência,
podem se tornar canais para expressão da alma e meios para a distribuição no mundo da
energia da alma, da mesma maneira estes homens e mulheres, na totalidade, formam um
grupo de almas em relação com a fonte de provisão espiritual. Como grupo, e do ângulo da
Hierarquia, estabeleceram um contato e estão “em contato”1 com o mundo de realidades
espirituais. Assim como o discípulo individual estabiliza este contato e aprende a se alinhar
rapidamente e então, e somente então, pode entrar em contato com o Mestre de seu grupo e
responder  inteligentemente  ao  Plano,  também este  grupo  de  almas  alinhadas  entra  em
contato com certas Vidas e Forças de Luz maiores, tais como o Cristo e o Buda. A agregada
aspiração, consagração e devoção inteligente do grupo leva os indivíduos que o compõem a
maiores  alturas  do  que  seria  possível  sozinhos.  O  estímulo  grupal  e  o  esforço  unido
impelem2 todo o grupo a uma intensidade de conscientização que de outra maneira seria
impossível. Assim como a Lei de Atração, atuando no plano físico, os uniu como homens e
mulheres em um só esforço grupal, também a Lei de Impulso Magnético pode começar a
controlá-los quando, de novo como um grupo e somente como grupo, de maneira unida se
integrem em canais para serviço em puro autoesquecimento.

Este pensamento corporifica a oportunidade que de imediato se coloca diante de todos os
grupos de aspirantes e homens unidos de boa vontade no mundo de hoje. Se no momento da
lua cheia de Maio trabalharem unidos como um grupo de almas, podem alcançar muito. Este
pensamento ilustra a significação desta lei que realmente produz união polar. O que deve
ser captado é que neste trabalho não há implícita nenhuma ambição pessoal (inclusive de
natureza  espiritual),  nem  se  busca  nenhuma  união  pessoal.  Não  é  a  união  mística  das
escrituras ou da tradição mística. Não é alinhamento e união com o grupo de um Mestre ou
fusão com o próprio grupo interno de discípulos consagrados, nem sequer com a própria
1“in touch”.
2sweep.
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vida de Raio. Todos estes fatores constituem implicações preliminares e são de aplicação
individual. Sobre esta frase lhes rogo que reflitam. Esta união é uma coisa maior e mais vital
porque é uma união grupal. 

* * *

O que estamos procurando fazer é levar adiante um esforço grupal de tal relevância que,
no momento correto, produzirá, em seu crescente ímpeto, um impulso magnético tão potente
que chegará até as Vidas Que pensam sobre a humanidade e nossa civilização, e Que atuam
através dos Mestres da Sabedoria e a Hierarquia reunida. Este esforço grupal evocará d’Eles
um impulso responsivo e magnético que reunirá, por meio do grupo aspirante, as Forças
benéficas sobrepairantes. Pelo concentrado esforço destes grupos no mundo hoje dia (que
subjetivamente conformam Um3 só grupo) luz e inspiração e revelação espiritual podem ser
liberadas em tal fluxo de poder que realizará claras mudanças na consciência humana e
melhorará as condições deste mundo necessitado.  Isso abrirá os olhos dos homens para as
realidades básicas, que até agora só são vagamente percebidas pelo público pensante. Então
a própria humanidade aplicará os necessários corretivos, na confiança de que pode fazê-lo
no vigor da própria sabedoria e força pressentidas; contudo,  todo o tempo, por trás das
cenas,  colocam-se  os  agrupados  aspirantes  do  mundo,  trabalhando  silenciosamente,  em
uníssono, uns com os outros e a Hierarquia, e deste modo mantendo o canal aberto através
do qual a sabedoria, a força e o amor necessários podem fluir.

Portanto, encontram-se nesta grande tarefa as seguintes relações e grupos. Eles devem
ser considerados e são os seguintes:

 As Forças de Luz e o Espírito de Paz, Vidas corporificadas de tremenda potência grupal.

 A Hierarquia Planetária.

 O Buda. 

 O Cristo.

 O Novo Grupo de Servidores do Mundo.

 Humanidade.

Observarão que o Buda enfoca em Si Mesmo as forças descendentes, enquanto que o Cristo
enfoca em Si Mesmo a demanda ascendente e a aspiração espiritual de todo o planeta. Isto
produz  um  alinhamento  planetário  de  grande  potência.  Fosse  o  trabalho  necessário
realizado, os necessários ajustes no mundo seriam feitos.  O êxito ou fracasso reside em
grande parte nas mãos do Novo Grupo de Servidores do Mundo.

3One.
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Nesta esquematização descrevi um pouco do que está implícito nas palavras “A Lei de
União Polar”.  Todo o processo diz respeito à consciência, e os resultados atuarão na
consciência,  com  os  subsequentes  acontecimentos  do  plano  físico,  dependendo  das
realizações conscientes dos homens de boa vontade, estejam ou não no Novo Grupo de
Servidores do Mundo.

* * *

Este  trabalho,  empreendido  exitosa  e  inteligentemente,  deveria  possibilitar  inaugurar
uma nova relação entre a Hierarquia e o gênero humano. Este esforço marcaria, e esperemos
que o faça,  o  começo de um novo tipo de trabalho de mediação – um trabalho levado
adiante  desta  vez  por  um grupo  de  Servidores  redentor,  que  está  em treinamento  para
estabelecer  o  grupo  que,  afinal,  salvará  o  mundo.  Este  trabalho  mediador  envolve  o
reconhecimento da Lei de Impulso Magnético, e com desejo de compreendê-la e cooperar
com Aqueles Que a exercem. Por seu intermédio e pela correta compreensão da Lei, deveria
ser possível estabelecer a necessária união entre almas, que são em si mesmas o símbolo da
Alma em todas as formas, e almas em prisão. Muito do êxito deste esforço dependerá de que
os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo captem intelectualmente a técnica
implícita. Dependerá também de sua disposição de aceitar a ideia da oportunidade presente
em cada período de lua cheia, e também de sua prontidão para trabalhar ao longo das linhas
indicadas.  Até  agora  não  têm  garantia  alguma  quanto  à  exatidão  das  afirmações  com
respeito à importância do período de lua cheia, nem têm conhecimento pessoal algum da
situação como é descrita. Alguns sequer sabem que há uma Hierarquia observadora, mas são
almas consagradas e altruístas, e como tais, pertencem ao Novo Grupo de Servidores do
Mundo. Se eles podem aspirar,  orar,  meditar e servir, enfocando-se sempre em uníssono
com todos os outros servidores, a salvação da humanidade pode avançar com muita maior
velocidade que até agora, e os resultados serão apreciavelmente evidentes.

Para  o  discípulo  individual,  a  significação  desta  Lei  de  Impulso  Magnético  e  as
correspondentes relações em sua própria vida também poderiam ser esquematizadas:

1. O mundo de almas nos níveis mentais superiores.
2. O Mestre de seu grupo.
3. O anjo solar.
4. O discípulo aspirante, nos níveis mentais inferiores.
5. A personalidade, integrada e quase sempre problemática.
6. Os associados no ambiente do aspirante.
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Seria útil para os estudantes manter estas analogias em mente, pois muitas vezes podem
chegar  a  se  liberar  das  limitações  de  suas  vidas  e  a  uma  verdadeira  compreensão  dos
assuntos maiores,  quando veem que suas pequenas e  insignificantes  vidas  são apenas  o
reflexo de fatores maiores e mais importantes.

É sempre prudente lembrar que no plano de existência da alma não há separação
alguma, não há “minha alma e sua alma”. Apenas nos três mundos de ilusão e maya

pensamos em termos de almas e corpos. Trata-se de um lugar comum do ocultismo e bem
conhecido de vocês, mas enfatizar novamente a verdade bem conhecida pode finalmente

fazer “cair a ficha”4 para vocês sobre sua exatidão.
Psicologia Esotérica, Volume II

* * *

O êxito do retorno de Cristo à  Presença visível,  assim como também outros  fatores
(relacionados com Seu reaparecimento), dependem dos acontecimentos e contatos que agora
estão ocorrendo neste período de tensão. Em todo ponto de tensão – seja qual for o fator
tempo – se está gerando energia, mantida para uso futuro, e enfocando-a em tal maneira ou
condição  que  sua  força  possa  ser  dirigida  onde  for  necessária  e  quando  for  requerida.
Necessariamente  este  enunciado  é  difícil  de  compreender.  Um  ponto  de  tensão  é,
simbolicamente,  um depositório de poder.  Hoje as energias  que serão excepcionalmente
características do Reino de Deus estão adquirindo velocidade e assumindo direção por meio
dos Mestres de Sabedoria, em cooperação com a vontade do Cristo.

Enquanto esta energia foi se acumulando e aumentando em potência desde a Lua Cheia
de  Junho de  1945,  lugar  três  acontecimentos  de  grande  importância  ocorreram na  viva
experiência  do  Cristo  (e,  portanto,  da  Hierarquia)  cujos  efeitos  estão  em  processo  de
consolidação. Só posso mencioná-los, pois não é possível comprovar a natureza factual do
que aqui se diz; unicamente a possibilidade, a probabilidade e a Lei de Analogia podem
indicar a veracidade destes acontecimentos. Seus efeitos serão observados, especialmente
depois do momento do aparecimento. 

Ele empreende Seus deveres na Era de Aquário como Dispensador da Água de Vida e
como  Sustentador  dos  Pequenos,  enquanto  que  como  centro  do  Triângulo...  influi,
ilumina e produz corretas relações nas multidões.  Portanto,  na era entrante  Ele será
conhecido como:

1. O Ponto dentro do Triângulo.
2. O Dispensador da Água de Vida.
3. O Sustentador dos Pequenos.

4bring home to you.
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Isto descreve Seus tríplices deveres para com o gênero humano, e o trabalho que
caracterizará Seu serviço mundial durante toda a Era de Aquário.

* * *

O Cristo e o  Buda uniram o Caminho da Mente  e  o  Caminho do Coração em Sua
perfeição,  e  se  sobressaíram sobre  seus  semelhantes  pelas  alturas  de  Suas  realizações.
Exerceram influência nos dois hemisférios e durante séculos, enquanto que outros filhos de
Deus menores exerceram influência em países e durante períodos mais curtos. O Cristo e o
Buda ainda têm que realizar um trabalho consumador, embora o trabalho assinalado não se
situe tanto nas formas que personificam Seus princípios divinos enunciados – luz e amor –
como nas almas que evoluíram por meio da aplicação destes princípios.

Buda  respondeu às  questões  ideadas  em Sua  época  transmitindo as  Quatro  Nobres
Verdades que respondem eterna e satisfatoriamente aos porquês do homem. Estas verdades
podem ser sintetizadas da seguinte maneira: o Buda ensinou que a aflição e o sofrimento
eram  produzidos  pelo  próprio  homem,  e  que  o  enfoque  do  desejo  humano  sobre  o
indesejável, o efêmero e o material era a causa de todo desespero, todo ódio e rivalidade, e a
razão do homem se encontrar vivendo no reino da morte – o reino da vida física, que é a
verdadeira  morte  do  espírito.  Ele  fez  um excepcional  aporte  ao  ensinamento  e...  assim
preparou o caminho para o Cristo. Entre as épocas destes dois grandes Instrutores, o Buda e
o Cristo, instrutores menores apareceram para ampliar e agregar a as verdades fundamentais
já dadas...

Desta maneira as verdades fundamentais sobre as quais se fundamenta a relação com
Deus (e, portanto, a relação com nossos semelhantes) são sempre transmitidas pelo Filho de
Deus, o Qual – em qualquer período mundial determinado – é o Guia do ensinamento da
Hierarquia espiritual.

...o Cristo, com as energias de amor e sabedoria fusionadas, com a ajuda do Avatar de
Síntese e do Buda e sob a influência do Espírito de Paz e de Equilíbrio, pode implementar e

dirigir as energias que produzirão a vindoura nova civilização. 

Ele verá se demonstrar ante Seus olhos a verdadeira ressurreição – a saída do gênero
humano da confinante caverna do materialismo. Assim “verá o trabalho de Sua alma e

ficará satisfeito”. 

Nosso trabalho é fazer o nosso melhor e na escala mais ampla possível para produzir
corretas relações humanas, pois Sua vinda depende do nosso trabalho.
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Todos podemos fazer algo para pôr fim à terrível situação mundial atual e melhorar as
condições: o menor de nós pode desempenhar sua parte na inauguração da nova era de boa
vontade e compreensão. 

O Reaparecimento do Cristo

* * *

Falando esotericamente, o trabalho da Hierarquia é enfocar a divina vontade-para-o-bem
no que afeta a humanidade. O trabalho dos homens de mente espiritual é evocar a vontade-
para-o-bem na  Terra  mediante  a  mais  plena  expressão  possível  de  boa  vontade.  A boa
vontade das massas, enfocada em todas as partes por meio das Nações Unidas que lutam
pela liberação do gênero humano e por meio do Novo Grupo de Servidores do Mundo, é
suficiente  para  invocar  a  vontade-para-o-bem  e  só  isto  é  adequado.  Este  enunciado  é
importante e lhes pediria que meditassem sobre ele.

A Exteriorização da Hierarquia

* * *

Veem,  portanto,  as  iminentes  e  vitais  possibilidades?  Reconhecem  a  urgência  da
oportunidade?  As  duas  Luas  Cheias  [Touro  e  Gêmeos]  formam um ciclo  completo  de
trabalho e deveriam ser preparadas em linha com estas declarações minhas,  tanto agora
como nos anos que seguirão. Ao preparar seus próprios corações, lembrem-se de que a Lua
Cheia de Maio [Touro] é o momento no qual o Novo Grupo de Servidores do Mundo e
todos os  esoteristas e  pessoas espiritualmente  orientadas do mundo devem trabalhar  em
plena cooperação com o Buda, e que a Lua Cheia de Junho [Gêmeos] é a oportunidade para
os  homens  e  mulheres  de  boa  vontade  –  ajudados  pelo  Novo Grupo  de  Servidores  do
Mundo – para instar as pessoas em todas as partes a efetuar um grande chamado, e por este
chamado permitir ao Cristo invocar para elas a ajuda necessária.

A Exteriorização da Hierarquia

* * *

8


